Rēzeknes novada Bērzgales pagasta pārvaldes
informatīvais izdevums septembrī
Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē!

Skolas ziņas
Informācija skolēnu vecākiem par 2020./2021.mācību gadu
Labdien, cienījamie vecāki!
Mēs esam ļoti priecīgi, ka Jūsu bērns(i) mācās Bērzgales pamatskolā. Ir sācies 2020./2021.mācību gads. Tā
norise ir līdzīga kā iepriekšējos mācību gados, tomēr sakarā ar to, ka valstī joprojām turpinās Covid -19
infekcijas izplatības ierobežojumi, arī mūsu izglītības iestādē tiek noteiktas būtiskas atšķirības no ierastā
dzīves ritma.
Skolā visas klases mācības uzsāk klātienē, tomēr 7.-12.klasēs dažas dienas mēnesī var notikt arī attālināti, par konkrētām dienām vecāki tiek informēti e-klasē. Tas, vai klātienes process varēs ilgt visu mācību
gadu, ir atkarīgs no mums visiem – izglītības iestādes darbiniekiem, Jūsu bērniem un Jums. Mēs ļoti lūdzam,
lai Jūs būtu atbildīgi un ievērotu sekojošus faktorus:

visos gadījumos, kad Jūsu bērns neierodas skolā, Jums ir jāinformē iestāde par izglītojamā prombūtnes
iemeslu;

bērnus uz skolu katru dienu sūtam bez akūtām elpceļu infekcijas slimību pazīmēm (drudzis, klepus, elpas
trūkums), pretējā gadījumā bērnu vedam pie ģimenes ārsta;

ja bērns ceļā uz skolu izmanto transportu, kurā kontaktējas ar citām personām, izņemot savus ģimenes
locekļus vai klases (grupas) biedrus, iespēju robežās nodrošināt viņus ar sejas maskām vai citiem
elpceļus aizturošiem materiāliem ( lakati, šalles un tml.), aicināt bērnus bez vajadzības nekontaktēties ar
citām personām arī ārpus skolas laika;

ja skolā tiek konstatēts, ka bērnam ir akūtas elpceļu infekcijas slimību pazīmes, skola par to informē vecākus, vecāki un skola vienojas, kādā veidā bērns tiks nogādāts mājās. Vecāki šajā gadījumā ir atbildīgi
par to, lai bērns apmeklētu ģimenes ārstu. Atgriešanās skolā ir tikai ar ģimenes ārsta izziņu;

ja Jūsu bērns atgriežas no ārvalstīm, kuras Slimību profilakses un kontroles centrs ir iekļāvis Covid -19
infekcijas riska valstu grupā, Jūsu bērnam jāatrodas mājās – pašizolācijā, Jums par šo faktu ir jāinformē
skola
Skola mācību procesa laikā centīsies ievērot iespēju robežās drošības pasākumus, tomēr, ja tiks konstatēts,
ka izglītības iestādē kādam izglītojamajam ir apstiprināta Covid -19 infekcija, pašvaldība konkrētai klasei/ grupai noteiks citu mācību procesa norises formu – attālināto mācīšanos. Ja skolā šādi gadījumi tiks atklāti dažādās klasēs /grupās, ir iespējama pāreja uz attālinātu mācību procesu visām klasēm /grupām. Par šādiem lēmumiem vecāki informāciju varēs gūt e-klasē, kā arī informāciju sniegs klašu audzinātāji individuāli vai telefoniski.
Detalizētāku informāciju par mācību procesu no 2020.gada 1.septembra var atrast skolas mājas lapā, kur atrodama Nautrēnu vidusskolas mācību procesa organizēšanas ar 2020.gada 1.septembri kārtība, vai noskaidrojama
pie Jūsu bērna klases audzinātāja personīgi.
Tikai mūsu kopīgu pūliņu rezultātā mēs spēsim nodrošināt klātienes mācību procesu visa mācību gada
laikā.
Lai mums visiem kopā izdodas veiksmīgs mācību gads!
Nautrēnu vidusskolas direktore Anita Ludborža
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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2020.gada septembris

Jaunais mācību gads sācies kopā ar krāsainām kļavu lapām, lietiem un vējiem, gribam mēs to vai negribam.
Rēzeknes novada pašvaldības Izglītības pārvalde 2020./2021. mācību gadam izvirza sekojošas prioritātes Pirmsskolas izglītības (piecgadīgo un sešgadīgo
apmācība) posmā:
1. Lietpratības mācību satura un pieejas ieviešana mācību procesā: labās prakses izzināšana un popularizēšana.
2. Rūpes par izglītojamo drošību un veselību.
Šogad iestādi apmeklē 35 izglītojamie.
Ar 2020.gada 1.septembri ir apstiprināta izglītības iestādes mācību procesa organizēšanas kārtība, kā arī izglītības iestādē tiek organizēts mācību process
atbilstoši Covid-19 infekcijas laikā noteiktajai kārtībai un tiek nodrošināti epidemioloģiskās drošības un piesardzības pasākumi.
Kārtība ir saistoša visiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamajiem izglītojamo vecākiem, kā arī citām personām, kas apmeklē izglītības iestādi.
13. septembrī Latvijā tiks atzīmēta Tēvu diena. Mūsu iestādes bērni arī iepriecinās savus tētus. Bērni zīmēs tētu portretus un gatavos apsveikumus.
Iestādē gatavosimies ražas svētkiem, nesīsim uz iestādi savā dārza izaudzētus brīnumus.

Ziņas sagatavoja Bērzgales PII vadītāja p.i. Elita Zvīdre

Informācija lauksaimniekiem
► Bioloģiskās lauksaimniecības shēmas dalībniekiem, lai saņemtu atbalstu par r ealizēto fasēto, mar ķēto
produkciju, līdz 1.oktobrim Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz :
 iesniegums;
 ieņēmumus apliecinošu dokumentu kopijas vai to kopsavilkumu.
Šo atbalstu var saņemt 5 gadus. Informācija lasāma LAD mājaslapā pie VALSTS atbalsta veidiem.

►Zālāju nopļaušanas un novākšanas termiņš pagarināts līdz 15.septembrim. Nedrīkst nopļautās zāles vālus atstāt
uz lauka. Ruļļus var novākt līdz nākošajai saimniekošanas sezonai.
►Līdz 15. septembrim jānogana vai jānopļauj un jānovāc zālāji, kas atzīti par bioloģiski vērtīgiem vai ES nozīmes
zālāju biotopiem, arī zālāji, ko izmanto biškopībā nektāra vākšanai vai ārstniecības augu vākšanai. Jānopļauj zāle
starp ilggadīgo stādījumu rindām, jānovāc sausie zari, izkaltušie augļu koki un ogulāji.
► 15.septembris – jābūt apartām papuvēm.
► Kredītprocentu dzēšana
Līdz 20.septembrim var pieteikties atbalstam kredītprocentu daļējai dzēšanai.
Atbalstu var saņemt par laikposmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 31.augustam faktiski samaksātajiem īstermiņa aizdevuma vai ilgtermiņa aizdevuma vai finanšu līzinga procentiem. Uz atbalstu drīkst pieteikties, ja līzingā vai ņemts aizdevums jaunu ražošanas pamatlīdzekļu iegādei.
Atbalsta apmērs ir summa, kas nepārsniedz aizdevuma gada procentu likmi 4 procentu apmērā vai faktisko likmi, ja
kredītprocentu likme ir mazāka par 4 procentiem.
Nosacījumi vairāki, tāpēc precīzāka informācija lasāma LAD mājaslapā – Atbalsta veidi – Valsts atbalsts – Kredītprocentu dzēšana.
► Atbalsts par dzīvnieku, sējumu un stādījumu platību apdrošināšanu
Atbalstu piešķir tikai par spēkā esošām un līdz šī gada 1.decembrim pilnībā apmaksātām apdrošināšanas polisēm.
Polises apmaksu var veikt pa daļām, bet pēdējais maksājums nevar būt vēlāks par 2020 gada 1.decembri.
Lai saņemtu atbalstu, Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā (EPS) jāiesniedz :
iesniegumu;
apdrošināšanas polises kopiju, kurā norādīti apdrošinātie riski;
apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu kopijas.
Informācija LAD mājaslapā – Atbalsta veidi – Valsts atbalsts – Apdrošināšana
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Projektu ziņas

Kultūra vieno gadsimtus

Kaut arī teju vai pusgads pagāja pandēmijas vīrusa ēnā, tomēr kultūras nama darbība neapstājās. Pavasara pusē
tika īstenots ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar
sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” LEADER projekts “Kultūra vieno gadsimtus”. Šī projekta ietvaros sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče” tika
iegādāti jauni tērpi.
Tērpu modelēšanu un izgatavošanu veica apģērbu dizainere Velga Krukovska. Katram tērpam ir izstrādāts individuāls risinājums tā, lai visi ansambļa tērpi kopā veido saskaņotu komplektu. Lai paplašinātu tērpu izmantošanas
iespējas, tie ir 20.gs. sākuma modes stilizēti tērpi. 5 tērpiem ir pieskaņotas cepures. Tos var izmantot gan vokālais
ansamblis uzstāšanās reizēs, gan pēc nepieciešamības ar muižu un vēsturi saistītos pasākumos gan Bērzgalē, gan
izbraukumos.
Vasarā dizainere Velga noorganizēja fotosesiju, kur skaistos tērpus fotogrāfijās iemūžināja fotogrāfs Leonīds
Važnajs.
Dziedātājām bija iespēja skaistajos tērpos uzstāties un dziedāt 10.jūlijā Rēzeknes novada dienu ieskaņu koncertā
Lendžos.
Paldies Velgai par ļoti skaistajiem tērpiem. Bērzgales mājas lapā www.berzgale.lv ir iespēja fotogalerijā apskatīties tērpus no foto sesijas.
Papildus tērpiem, projekta ietvaros tika iegādāts aprīkojums kultūras nama vajadzībām: digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.
Projekta kopējās izmaksas ir 4695.80 EUR. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums ir
4226.22 EUR, Bērzgales pagasta pārvaldes budžeta līdzfinansējums - 469.58 EUR.
Ziņas sagatavoja projekta vadītāja Daila Ekimāne

Volejbola vasara Bērzgalē
Par iecienītu sporta veidu Bērzgalē kopš vairākiem gadiem ir kļuvis pludmales volejbols. To spēlē gan lieli, gan
mazi. Šogad Rēzeknes novada jaunatnes iniciatīvu projektu konkursam un neformālo apmācību un nometņu projektu konkursam tika iesniegti 2 projekti, kuros iegūtais finansējums tika piesaistīts šī sporta veida atbalstam.
Ņemot vērā Valstī noteiktos ierobežojumus un rekomendācijas vīrusa Covid 19 sakarā, tika izvērtēti riski un iespējas un abu projektu aktivitātes tika apvienotas vienā kopējā pasākumu ciklā.
Volejbola spēles inventārs tika papildināts ar jaunu spēles tīklu, bumbu, laukumu ierobežojošām apmalēm un tīkliem. Pie skolas ar pagasta pārvaldes un brīvprātīgo palīgu atbalstu tika ierīkots otrs pludmales volejbola laukums.
Laukuma labiekārtošanā čakli darbojās skolēni, kuri strādā jauniešu vasaras darba praksē pagasta pārvaldē.
Projekta ietvaros 10 dienas skolas sporta laukumā notika volejbola treniņnodarbības, kurās darbojās 20 skolēni
vecumā no 13 līdz 18 gadiem. Jaunieši ne tikai trenējās, bet arī piedalījās volejbola turnīros Cēsīs, Rīgā, Dagdā,
Rēzeknē, Balvos.
Augustā Bērzgalē notika divi volejbola turnīri. 24.augustā notika MIX turnīrs pludmales volejbolā, kurā piedalījās 8 līdzvērtīgi spēcīgas komandas. Spraigā cīņā 1. vietu ieguva SK “Spāks 2” (Aleksandrs/Ausma). Viņiem piekāpjoties, 2.vietā ierindojās komanda no Rēzeknes (Dainis/Amanda). Godalgoto 3.vietu izcīnīja bērzgalieši
(Oļegs/ Viktorija).
29.augustā norisinājās Bērzgales jauniešu turnīrs pludmales volejbolā. Meiteņu grupā spēkiem mērojās 5 komandas, puišu – 4 komandas. Turnīrā piedalījās ne tikai bērzgalieši, bet arī komandas no Dagdas, Rogovkas, un Rēzeknes. Meiteņu komandu cīņā 1. vieta komandai Bērzgale (Viktorija/Anna), 2.vieta – Bērzgalietes (Laura/
Samanta), 3.vieta – Bērzgales juniores (Anete/Elīza). Puišu komandu spēlē 1. vietu ieguva duets Bērzgale (Artis/
Ermīns), 2. vietā ierindojās spēlētāji no Dagdas (Aigars/Andrejs), aiz sevis 3.vietā atstājot komandu Rogovka
(Ritvars/Armands).
Ziņas sagatavoja Daila Ekimāne
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Kultūras ziņas
Bērzgales kultūras namā:
Kultūras nams atsāk jaunu darba sezonu un aicina jaunus dalībniekus pieteikties pašdarbības kolektīvos:
Dejot gribētājus (tautu dejas) lielus un mazus. Vadītāja Sintija Gailuma.
Dziedāt gribētājus sieviešu vokālajā ansamblī “Azarpuče” un bērnu vokālajā ansamblī
“Karameles”. Vadītāja Sigita Kuzmina.
Dziedātājus folkloras kopā. Vadītāja Anna Adijāne.
Pieteikties pie kultūras nama vadītājas pa t. 26185204 (Daila) vai pie ansambļu vadītājām.
Līdz 30.septembrim kultūr as namā apskatāma izstāde “Aivis Pīzelis. Gleznas”.
Līdz septembra beigām gaidām darbus foto akcijai “Dzīve pandēmijas laikā”. Jau pavasarī ikviens
tika aicināts iemūžināt dabas norises, savu un līdzcilvēku darbošanos šajā laikā un iesūtīt muzeja, bobliotēkas vai KN vadītājai W hatsA pp, Messenger. Noteikti esiet jau ko interesantu fotografējuši kopš pavasara.
Paredzēts no iesūtītajiem foto izveidot izstādi kultūras namā.
BALTU VIENĪBAS DIENĀ 22. septembrī, plkst. 20.00 pie Bērzgales muižas visi tiek aicināti būt klāt
uguņu iedegšanai baltu tautu vienībai.
Atcerēsimies mūsu tautu vēsturi un, apmeklējot ar to saistītās vietas, stiprināsim saiknes, kuras vieno baltus visā
pasaulē. Lai Uguns gaisma vieno baltu garīgo tēvzemi! Uguns uz tāla kalna ir zīme: mēs esam! Uguns iedegšana
vienlaikus nozīmē vienotību.
22 septembrī tiek atzīmēta Baltu Vienības diena. Šogad Latvijas un atjaunotās Lietuvas valstīm aprit 102 gadi, bet
Baltu Vienības uguns ir daudz senākas tautas spēka un vienošanās zīme, tāpēc tiek aicināti baltu pēcteči Latvijā,
Lietuvā un visā pasaulē pievienoties Baltu Vienības uguņu sasauksmei un laikā no plkst. 20.00 līdz 21.00 iedegt
ugunis pilskalnos un citās ar baltu tautu un cilšu vēsturi saistītās vietās. Sirmā senatnē pilskalnos iedegti ugunskuri
ir aicinājuši mūsu senčus vienoties cīņai un aizsargāt savu zemi, savu dzīvību un savdabību. Vienotība ir palīdzējusi Baltijas jūras krastā mītošajām tautām izdzīvot cauri vissmagākiem laikmetiem un pastāvēt gadu tūkstošiem. Tāpēc mūsdienās vienlaikus iedegtas ugunis iegūst jaunu nozīmi. Kaut gan valstis citu no citas šķir robežas, visā pasaulē izklīdušos baltu pēctečus vieno no senčiem mantotais pasaules uzskats, joprojām dzīvās tradīcijas un paražas.
Ziņas sagatavoja KN vadītāja Daila Ekimāne
Oktobra sākumā tiek svinēta skolotāju diena, kad tiek godināti šīs profesijas pārstāvji. Arī Bērzgales skolas kolektīvs var lepoties ar savas skolas skolotājiem, kuri ir strādājuši un izaudzinājuši neskaitāmas paaudzes un devuši savu ieguldījumu ne tikai skolas dzīvē, bet arī visa pagasta attīstībā. Un viens no tiem ir Meikuls Deksnis- fizkultūras
skolotājs, klašu audzinātājs, aktīvs sporta un sabiedriskās dzīves organizators Bērzgalē. Tāpēc oktobrī esat visi aicināti uz pasākumu “Meikuls Deksnis un viņa audzēkņi”, lai atcerētos un dalītos atmiņās par Meikulu Deksni kā
par skolotāju, audzinātāju, kolēģi un sabiedriski aktīvu cilvēku. Pasākuma datums vēl tiks precizēts, sekojiet informācijai sociālajos tīklos, kā arī pasākuma afišām.
A. Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne

Bērzgales Bibliotēkā:
Oktobrī gatavosimies Helovīnu svētkiem jeb Visu Svēto dienai. Radošajā darbnīcā grebsim ķirbjus, runāsim par
tradīcijām. Datums tiks precizēts un paziņots sociālajos tīklos.
Bērzgales bibliotēkas vadītāja Sanita Potaše
Izdevējs: Bērzgales pagasta pārvalde, t. 64644633
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